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S p r á v a 

o č innosti Mestskej polície Košice od  01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 

 

 

 

Predkladá: JUDr. Milan Dvorožňák 

                        náčelník MsP 

 
 

Náčelník Mestskej polície Košice (ďalej len náčelník MsP), v zmysle § 21, ods. 3 Štatútu 
mesta Košice, predkladá správu o činnosti Mestskej polície Košice za obdobie od 01.01.2008 
do 31.12.2008. Mestská polícia Košice (ďalej len MsP) ako poriadkový útvar mesta Košice     
v zmysle zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení, na území mesta 
zabezpečovala v prezentovanom období verejný poriadok a poskytovala služby obyvateľom 
mesta a iným osobám, ktoré sa tu zdržiavali najmä v oblasti: ochrany života, zdravia               
a  majetku, ochrany pred priestupkami a inými asociálnymi prejavmi, ochrany pred trestnou 
činnosťou a prejavmi kriminality, čistoty a kultúrnosti verejných priestranstiev, ochrany 
životného prostredia a verejnoprospešných zariadení, vzťahov medzi ľuďmi, skupinami osôb, 
národnostných menšín, presadzovania hodnôt výhodných pre celok a ich ochrany               
pred sebeckým a individuálnym poškodzovaním ostatných. Spolupracovala s inými zložkami 
pôsobiacimi v oblasti verejného poriadku, občianskeho spolunažívania, ochrany mládeže    
pred prejavmi výtržníctva, násilníctva, neúcty k spoločnému majetku, ochrany                    
pred alkoholovou a inou toxikomániou ako aj pri ochrane ďalších oprávnených záujmov, práv 
a požiadaviek obyvateľov mesta. 

 
1 Oblasť riadiacej a kontrolnej činnosti 
 

Počas celého kalendárneho roka sa náčelník MsP pravidelne zúčastňoval na poradách 
vedenia mesta, mestských podnikov a zasadnutí komisie  životného prostredia, verejného 
poriadku a ochrany zdravia. Obdobne sa náčelník MsP zúčastňoval aj na pravidelných 
kontrolných dňoch čistoty, ktoré organizoval primátor mesta Košice. 

Dňa 29. 02. 2008 sa zástupca náčelníka MsP spolu s veliteľmi stanice MsP  – Stred         
a  MsP – Západ zúčastnili na pracovnej porade, ktorú organizovalo Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v Košiciach za účasti predstaviteľov OR PZ Košice.           

Za účelom získania  nových odborných  poznatkov  v oblasti krízového riadenia               
a integrovaného záchranného systému sa od 13.05.2008  do 15.05.2008 zástupca náčelníka 
MsP spolu s vedúcim samostatného referátu CO, BOZP a PO MMK a referentom životného 
prostredia MMK zúčastnili v Brne na  medzinárodnej konferencii s  názvom „Ochrana 
obyvateľstva“. Na predmetnej konferencii  boli zo strany prednášajúcich prezentované 
príspevky ku krízovému plánovaniu a riadeniu spoločnosti, k spôsobom a prostriedkom 
ochrany osôb a majetku a k ochrane komunikačných informačných systémov. 

V dňoch 27. a 28.05.2008 sa zástupca náčelníka MsP spolu s vedúcim odd. výchovy, 
školenia a výcviku MsP zúčastnil na III. pracovnom stretnutí náčelníkov krajských miest 
Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Žiline. V úvode stretnutia bol prítomným prezentovaný 
integrovaný informačný systém „Memphis“, ktorý využíva MsP Žilina.  Následne bol 
prerokovaný návrh novely zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
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predpisov, návrh zákona o sociálnom zabezpečení príslušníkov mestských a obecných polícií 
a návrh novely zákona o cestnej premávke. 

Dňa 04. 06. 2008 sa zástupca náčelníka MsP zúčastnil na pracovnom stretnutí, ktoré 
zvolal námestník primátora MUDr. Marek Vargovčák za účelom komplexného riešenia 
rómskych osád. 

V priebehu kalendárneho roka sa zástupca náčelníka MsP spolu s vedúcim odd. výchovy, 
školenia a výcviku MsP zúčastnil na viacerých pracovných stretnutiach Odbornej tematickej 
skupiny pre aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice (ďalej 
len PHSR). Predmetom uvedených stretnutí bolo definovanie politiky rozvoja mesta                
a vypracovanie akčného a finančného plánu PHSR za oblasť „Bezpečnosť obyvateľov 
a návštevníkov mesta“. 

V období od 23. 07. 2008 do 25. 07. 2008 sa náčelník MsP zúčastnil viacerých stretnutí 
Mestskej povodňovej komisie  záchranných prác mesta Košice. Predmetom uvedených 
stretnutí bolo riešenie povodňovej situácie III. stupňa v meste Košice. 

V dňoch 23.09.2008 a 24.09.2008 sa náčelník MsP spolu so zástupcom náčelníka MsP 
zúčastnili na súčinnostnom taktickom cvičení „Letisko 2008“. Predmetom cvičenia bol nácvik 
činnosti Krízového štábu Obvodného úradu v Košiciach, základných záchranných zložiek 
integrovaného záchranného systému, Ozbrojených síl SR, síl a prostriedkov vybraných 
orgánov a organizácií miestnej štátnej správy, orgánov samosprávy a pod. pri organizovaní, 
riadení a vykonávaní záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti v dôsledku pádu 
lietadla pri letisku v Košiciach. 

Dňa 25.09.2008 zorganizoval náčelník MsP pracovné stretnutie so starostom MČ Košice 
– Luník  IX  p. Ladislavom Šaňom, starostom MČ Košice – Krásna JUDr. Marekom 
Kažimírom a  ďalšími kompetentnými predstaviteľmi z MsP, odd. sociálnych vecí MMK, 
referátu krízového riadenia a komunitných projektov KSK a Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Košiciach. Účelom tohto stretnutia bolo  riešenie rómskej problematiky 
a zabezpečovanie verejného poriadku na sídlisku MČ Košice – Luník IX. Na základe záverov 
z tohto stretnutia bol  v novembri 2008 zo strany vedenia MsP spoločne s referátom krízového 
riadenia a komunitných projektov KSK spracovaný a vedeniu mesta Košice predložený 
projekt Rómskej občianskej hliadky spolu s vypracovaným štatútom a finančným vyčíslením 
nákladov na mzdy a odvody. 

Za účelom prípravy a realizácie poriadkových aktivít na zabezpečenie nerušeného 
priebehu 85. ročníka Medzinárodného maratónu mieru, sa náčelník MsP spolu s veliteľom 
stanice MsP – Stred v priebehu kalendárneho roka zúčastnil viacerých pracovných jednaní 
s kompetentnými predstaviteľmi Maratónskeho klubu, organizátormi  pretekov a pod.. 

V mesiaci október a november 2008 sa náčelník MsP spolu so zástupcom náčelníka MsP 
a ďalšími kompetentnými predstaviteľmi z DPMK a.s., SKK a KDI KR PZ SR  zúčastnili     
na viacerých pracovných stretnutiach, ktoré zvolal námestník primátora p. Mikuláš Čečko     
za účelom riešenia kritických situácií v doprave na území mesta Košice.  

Dňa 30.10.2008 sa zástupca náčelníka MsP zúčastnil na medzinárodnej konferencii 
„Bezpečná Európa – nová výzva“, kde vo svojom vystúpení predniesol príspevok na tému: 
”Kamerový systém Mestskej polície Košice – preventívny nástroj v boji proti kriminalite          
a inej protispoločenskej činnosti na území mesta Košice”. 

V dňoch 11. – 13.11.2008 sa náčelník MsP spolu s veliteľom parkovacej služby MsP 
a Ing. Filipkom zúčastnili na 4. seminári, ktorý zorganizovala Slovenská parkovacia asociácia 
v Tatranskej Lomnici na tému: „Riešenie parkovania v mestách“.  

V dňoch 13. – 14.11.2008 sa zástupca náčelníka MsP zúčastnil na 2. medzinárodnej 
vedeckej konferencii ”Bezpečné Slovensko a Európska únia”, kde vo svojom vystúpení 
predniesol príspevok na tému: ”Kamerový systém Mestskej polície Košice – významný 
prostriedok v boji proti kriminalite a inej protispoločenskej činnosti”. 
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V záujme  skvalitnenia spolupráce  v  oblasti  objasňovania a dokumentácie jednotlivých 
priestupkov proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a pod., v zmysle          
zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení sa dňa 19.11.2008  zástupca náčelníka 
MsP spolu s veliteľom stanice MsP  – Stred zúčastnili na pracovnej súčinnostnej  porade, 
ktorú organizoval odbor všeobecnej vnútornej správy z Krajského úradu v Košiciach za účasti 
predstaviteľov z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (ďalej len OR PZ 
Košice). 

Na základe pozvánky sa v dňoch 19. – 20.11.2008 náčelník MsP  zúčastnil na sneme 
Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, ktorý sa konal v Prešove.     
Na uvedenom sneme jeho účastníci prerokovali návrh novely zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov, návrh zákona o sociálnom zabezpečení príslušníkov 
mestských a obecných polícií a návrh novely zákona o cestnej premávke.  

Z dôvodu prípravy a realizácie preventívno-bezpečnostných akcií v pohostinských 
a reštauračných zariadeniach na území mesta Košice, sa zástupca náčelníka MsP spolu             
s veliteľom stanice MsP – Stred v priebehu roka 2008 zúčastnili na viacerých pracovných 
stretnutiach s kompetentnými predstaviteľmi Obvodného úradu Košice, Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a OR PZ Košice. 
 
2 Oblasť personálnej práce, vzdelávania a výcviku 
 

V súlade so smernicou pre činnosť príslušníkov MsP v prípade aktivácie 
zabezpečovacieho systému na staniciach a pracoviskách MsP boli v mesiaci január 2008 
aktualizované plány ochrany a obrany jednotlivých staníc a pracovísk MsP. 

Dňa 01.02.2008 boli pre vybratých uchádzačov o prijatie do zamestnania do MsP 
zrealizované previerky fyzickej zdatnosti, ktoré sa konali v telocvični ZŠ Bernolákova 28      
v Košiciach. Uvedených previerok sa zúčastnilo 25 uchádzačov. Z toho: 15 uchádzačov 
dosiahlo celkové hodnotenie „Vyhovel“ a 10 uchádzačov dosiahlo celkové hodnotenie 
„Nevyhovel“.  

V mesiaci marec 2008 boli na všetkých staniciach a pracoviskách MsP príslušníkmi         
z odd. výchovy, školenia a výcviku MsP vykonané preškolenia z Trestného zákona                 
a Trestného poriadku.  

Dňa 13.03.2008 sa vedúci odd. výchovy, školenia a výcviku MsP zúčastnil pracovného 
rokovania členov Komisie pre prevenciu protispoločenských javov pri Obvodnom úrade        
v Košiciach. 

V zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 2008 
boli v mesiaci apríl a máj 2008 vykonané previerky odborných vedomostí príslušníkov MsP  
v I. (riadnom) termíne a v II. (náhradnom) termíne. Predmetných previerok sa z celkového 
počtu 161 príslušníkov zúčastnilo 148 príslušníkov. Z toho: 142 príslušníkov dosiahlo celkové 
hodnotenie „Vyhovel“  a 6 príslušníkov dosiahlo celkové hodnotenie „Nevyhovel“.              
Pre príslušníkov MsP, ktorí sa daných previerok z objektívnych príčin nezúčastnili, resp. 
nevyhoveli bol stanovený náhradný termín na mesiac september 2008. Voči príslušníkom 
MsP, ktorí v uvedených previerkach opakovane nevyhoveli bol vyvodený disciplinárny 
postih. 

V súlade s plánom vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 
2008 boli v dňoch od 05.05.2008 do 09.05.2008 vykonané cvičné ostré streľby                     
pre príslušníkov MsP, ktoré sa konali na strelnici v obci Hodkovce. Z celkového počtu       
162 príslušníkov absolvovalo cvičné ostré streľby 151 príslušníkov. Pri realizácii 
predmetných strelieb nedošlo k žiadnemu zraneniu, ani ku škodám na majetku.  
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Na základe pozvania Nadácie Pontis zrealizovali dňa 29.05.2008 vedúci odd. výchovy, 
školenia a výcviku MsP spolu s psychiatričkou Psychosociálneho centra v Košiciach 
protidrogovú prednášku v rámci seminára „Independent“ (primárna a sekundárna prevencia 
drogových závislostí), ktorý bol určený pre resocializačné centrá. Uvedený seminár sa konal   
v priestoroch hotela Dália v Košiciach. 

V mesiaci máj 2008 bolo na všetkých staniciach a pracoviskách MsP vykonané 
preškolenie zo zák. č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, Pravidiel organizovania   
a vykonávania strelieb v podmienkach MsP a techniku používania služobných zbraní. 

V zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 2008 
boli v mesiaci jún 2008 zrealizované previerky fyzickej zdatnosti príslušníkov MsP. 
Predmetných previerok sa zúčastnilo 131 príslušníkov MsP a všetci dosiahli vyhovujúce 
hodnotenie. Previerky fyzickej zdatnosti neabsolvovalo zo zdravotných dôvodov a z dôvodu 
čerpania dovolenky 27 príslušníkov MsP a 16 príslušníkov MsP z dôvodu, že v zmysle 
platných kritérií pre realizáciu prezentovaných previerok prekročili vekový limit na ich 
vykonanie. 

V mesiaci jún 2008 bolo na všetkých staniciach a pracoviskách MsP vykonané 
preškolenie zo smernice k rádiovému a telefónnemu styku príslušníkov MsP, zákona NR SR 
č.428/2002 o ochrane osobných údajov a zo zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám. 

V zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 2008 
boli v mesiaci september 2008 vykonané previerky odborných vedomostí príslušníkov MsP   
v III. (náhradnom) termíne. Predmetných previerok sa z celkového počtu 16 príslušníkov 
zúčastnilo 11 príslušníkov. Z toho: 10 príslušníkov dosiahlo celkové hodnotenie „Vyhovel“     
a 1 príslušník dosiahol celkové hodnotenie „Nevyhovel“. Voči príslušníkovi MsP, ktorý         
v uvedených previerkach opakovane nevyhovel bol vyvodený disciplinárny postih. 

V mesiaci september 2008 bolo na všetkých staniciach a pracoviskách MsP vykonané 
preškolenie z taktiky služobných zákrokov príslušníkov MsP.  

Dňa 16. 09. 2008 o 22.40 h došlo na križovatke ulíc Ružínska a Tr. SNP k dopravnej 
nehode medzi služobným motorovým vozidlom MsP zn. Škoda Fabia a motorovým vozidlom 
zn. Chrysler. Dopravnú nehodu zavinil vodič motorového vozidla zn. Chrysler, ktorý 
nerešpektoval svetelné signalizačné zariadenie trojfarebnej svetelnej sústavy a na červený 
signál pre jeho smer jazdy vošiel do križovatky, kde narazil do služobného motorového 
vozidla MsP. Pri tejto nehode utrpel vodič aj spolujazdec (príslušníci MsP) služobného 
motorového vozidla MsP vážne zranenia, z ktorých sa budú liečiť cca. 6 až 12 mesiacov. 

Dňa 8.10.2008 sa vedúci odd. výchovy, školenia a výcviku MsP na základe pozvania 
organizátora olympiády zúčastnil ako predseda poroty 3. ročníka celoštátnej olympiády 
ľudských práv pre žiakov odborných učilíšť a reedukačných domovov Slovenska, ktoré         
sa konalo v ŠVP Kysak.   

V súlade s plánom vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP na rok 
2008 boli v dňoch od 13.10.2008 do 16.10.2008 zrealizované previerky streleckej 
pripravenosti príslušníkov MsP, ktoré sa konali na strelnici v obci Hodkovce. Streleckých 
previerok sa z celkového počtu 168 zúčastnilo 141 príslušníkov MsP. Z toho: 3 príslušníci 
MsP dosiahli celkové hodnotenie „Dobrý“, 115 príslušníkov MsP dosiahlo celkové 
hodnotenie „Vyhovujúci“ a 23 príslušníkov MsP dosiahlo celkové hodnotenie 
„Nevyhovujúci“. Previerky streleckej pripravenosti neabsolvovalo zo zdravotných dôvodov   
a z dôvodu čerpania dovolenky 27 príslušníkov MsP. 

Dňa 4.11.2008 sa určení pracovníci a príslušníci MsP zúčastnili seminára pod názvom 
„Príprava na vstup do eurozóny – manipulácia a nakladanie s hotovosťou novej meny“, ktorý 
organizovala Národná banka Slovenska v malej zasadačke MMK. 
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V mesiaci október 2008 bolo na všetkých staniciach a pracoviskách MsP vykonané 
preškolenie zo zák. č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, z pravidiel 
organizovania a vykonávania strelieb v podmienkach MsP, z metodických pokynov              
na vykonanie previerok streleckej pripravenosti príslušníkov MsP na roky 2008 – 2009,      
ako aj techniky používania služobných zbraní a z interných noriem vydaných k blokovému 
konaniu a k manipulácii s peniazmi z realizovaných pokutových blokov. 

V mesiaci november 2008 MsP zorganizovala a pripravila V. ročník futbalového turnaja 
o putovný pohár náčelníka MsP, ktorý sa uskutočnil dňa 21.11.2008 v Infinity aréne              
na ul.  Pri Jazdiarni v Košiciach. 

V priebehu mesiaca december 2008 zrealizovala MsP v spolupráci s referátom CO, 
BOZP  a PO MMK odbornú prípravu členov protipožiarnych asistenčných hliadok, ktorí 
počas vianočných a novoročných sviatkov vykonávali kontrolu dodržiavania opatrení 
určených na zamedzenie vzniku požiaru a vykonávanie nevyhnutných opatrení pri vzniku 
požiaru v MČ Košice – Luník IX. 
 
3 Oblasť materiálno – technického zabezpečenia výkonu služby 

 
3.1  Kamerový systém MsP 

 
Za účelom modernizácie a rozšírenia kamerového systému MsP boli v 1. ¼ roku 2008 

z úrovne vedenia MsP na základe vykonaného prieskumu zorganizované viaceré pracovné 
jednania s kompetentnými predstaviteľmi fi. ZP Electronik Servis s.r.o.. Na základe týchto 
jednaní bol kamerový  systém  MsP v septembri  2008 rozšírený o ďalšie 2 bezpečnostné 
kamery, ktoré boli umiestnené v centrálnej mestskej zóne. Nové kamery boli nainštalované 
na:  

• roh Mlynskej a Štefánikovej ulice, 
• roh Pribinovej a Hlavnej ulice. 
 
V súvislosti s realizáciou projektu „Monitorovanie MČ Košice – Západ bezpečnostnými 

kamerami“ realizoval náčelník MsP spolu so zástupcom v priebehu roka 2008 viaceré 
pracovné jednania so starostom MČ Košice – Západ PhDr. Pavlom Mutafovom a ďalšími 
kompetentnými predstaviteľmi z odd. výstavby a životného prostredia MMK,  Správy 
majetku mesta Košice, s.r.o., Samostatného referátu informatiky MMK, SKK, SMZ, ÚHA 
a fi. ZP Elektronik servis, spol. s.r.o.. Na základe týchto jednaní bola v októbri 2008 
dopracovaná konečná verzia predmetného projektu. Vzhľadom na to, že príslušný stavebný 
úrad z objektívnych príčin nevydal v roku 2008 územné rozhodnutie na realizáciu uvedeného 
projektu, bolo v decembri 2008 na stanici MsP – Západ vybudované len monitorovacie 
pracovisko. S pokládkou optického kábla a inštaláciou prvých dvoch bezpečnostných kamier 
by sa malo začať po vydaní územného rozhodnutia a realizácii verejného obstarávania, t.j. 
približne koncom 1. ½ roka 2009. 

V centrálnej mestskej zóne má MsP na monitorovanie bezpečnostnej situácie  k dispozícii 
13 bezpečnostných kamier (viď obr. 1) a v MČ Košice – Šaca je to 7 bezpečnostných kamier. 
V súčasnosti teda MsP používa spolu 20 bezpečnostných kamier.   

Medzi hlavné zámery MsP v roku 2009 patrí aj modernizácia monitorovacieho 
a záznamového zariadenia na Operačnom stredisku MsP so sídlom na Tajovského 9 
v Košiciach. 
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Obr.1 Rozmiestnenie bezpečnostných kamier MsP 
 

Realizáciou zámerov uvedených na predchádzajúcej strane chce MsP prispieť k zvýšeniu 
pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti občanov, k vytvoreniu  podmienok pre ich pokojnú, 
nerušenú prácu, život a oddych. Zároveň tým MsP chce obmedziť, resp. eliminovať príčiny, 
podmienky a kriminogénne faktory, ktoré umožňujú, resp. uľahčujú páchanie priestupkov, 
trestných činov alebo inej protispoločenskej činnosti a tým zabrániť, prípadne sťažiť ich 
páchanie. 
 
  3.2   Motorové vozidlá MsP 
 

Na základe prieskumu trhu na výber dodávateľa motorového vozidla pre MsP, ktoré sa 
uskutočnilo v apríli 2008, bolo v júni 2008 na MsP firmou Mobil Star spol. s.r.o. dodané 
motorové vozidlo Škoda Fabia a v auguste 2008 bolo firmou Motor – Car Košice s.r.o. na 
MsP dodané úžitkové (dodávkové) motorové vozidlo zn. Mercedes Sprinter. 

V októbri 2008 bolo na základe  prieskumu trhu na výber dodávateľa motorových 
vozidiel vo firme Mobil Star spol.s.r.o. objednané motorové vozidlo zn. Škoda Fabia Combi. 
Uvedené vozidlo bolo na MsP dodané v novembri 2008 a podľa aktuálnych potrieb MsP bolo 
pridelené do priameho výkonu služby na stanicu MsP – Stred.  

Koncom roka 2008 používala MsP celkovo 20 motorových vozidiel, konkrétne : 
• 1 ks motorové vozidlo zn. Škoda Forman bielej farby, 
• 6 ks motorových vozidiel zn. Renault Megané bielej farby (na štyroch je nainštalovaný 

svetelný maják), 
• 3 ks motorových vozidiel zn. Škoda Fabia bielej farby (na dvoch je nainštalovaný 

svetelný maják), 
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• 4 ks motorových vozidiel zn. Škoda Fabia Combi bielej farby (na dvoch je 
nainštalovaný svetelný maják), 

• 1 ks motorové  vozidlo  zn. Škoda Octavia modrej farby, 
• 1 ks motorové  vozidlo  zn. Peugeot Partner Combi bielej farby, 
• 1 ks  motorové vozidlo zn. Avia Furgon modrej farby, 
• 1 ks  odťahové motorové vozidlo Iveco s výsuvným ramenom, 
• 1 ks  odťahové motorové vozidlo Renault Midlum s výsuvným ramenom, 
• 1 ks úžitkové (dodávkové) motorové vozidlo zn. Mercedes Sprinter bielej farby. 
 

 
  3.3   Parkovacie systémy a zariadenia MsP 
 

V súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov bola dňa 26. 05. 2008 primátorom mesta Košice vymenovaná komisia na 
vyhodnotenie ponúk predložených v rámci zadávania podlimitnej zákazky na dodávku 
automatov na samoobslužný predaj parkovacích lístkov. Na základe stanoviska výberovej 
komisie a následnom výbere najvhodnejšej ponuky došlo v mesiaci decembri 2008 k výmene 
30-tich fyzicky a morálne opotrebovaných automatov určených na samoobslužný predaj 
parkovacích lístkov, ktoré sa nachádzajú v centrálnej mestskej zóne za nové parkovacie 
automaty zn. CALE 104. 

Dňa 15. 09. 2008 uviedla MsP do prevádzky ďalší závorový systém s rampou na 
parkovisku pred Jumbo centrom na Masarykovej  ulici v Košiciach  a dňa 06. 10. 2008 
uviedla MsP do prevádzky obdobný parkovací systém aj na Strojárskej ulici v Košiciach. 
Dodávateľom predmetných závorových systémov sa na základe vykonaného prieskumu trhu 
stala fi. Pavol Kozic.  

Koncom roka 2008 prevádzkovala MsP v meste Košice spolu 7  rampových parkovacích 
systémov a mala pripravených 56 automatov na samoobslužný predaj parkovacích lístkov. 
 
  3.4   Ostatné materiálno – technické zabezpečenie MsP 
 

Dňa 07. 08. 2008 začali v MČ Košice – Staré  mesto realizovať priamy výkon služby 
cyklistické hliadky MsP. Činnosť predmetných hliadok je organizovaná v miestach, kde 
dochádza k častému narušovaniu verejného poriadku alebo  páchaniu trestnej činnosti                     
a z architektonického, ako aj enviromentálneho hľadiska je v predmetnom úseku vhodnejšie 
v zmysle zásad operatívnosti, rýchlosti a rozhodnosti uprednostniť tento netradičný model 
hliadkovej služby. Na nákup štyroch bicyklov a cyklistickej výstroje pre príslušníkov MsP 
boli použité finančné prostriedky vo výške  3 983,27 € (120 000,- Sk), ktoré  pre MsP 
poskytla MČ Košice – Staré mesto. 

V mesiaci september 2008 bola ukončená rekonštrukcia exteriéru budovy stanice MsP – 
Juh na Jarmočnej ulici 1 v Košiciach, ktorú realizovala fi. Svitstav s.r.o.. Na rekonštrukciu      
a úpravu exteriéru stanice  MsP – Juh. 

Za účelom inštalácie informačného a on-line monitorovacieho satelitného systému 
„Memphis“, ktorý plánuje MsP využívať od  roku 2009 boli  v mesiaci október a november 
2008 z úrovne vedenia MsP zorganizované viaceré pracovné stretnutia s kompetentnými 
predstaviteľmi  z referátu informatiky MMK a zástupcami dodávateľa predmetného systému   
z fi. D.H.S, spol. s.r.o.. Uvedený informačný systém by mala MsP začať používať v priebehu 
1. ½ roka 2009. 
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4     Oblasť verejného poriadku a dopravy 
 
4.1  Verejný poriadok  
 
V súlade s ročným plánom hlavných úloh MsP na rok 2008 sme v januári 2008              

na všetkých staniciach MsP vykonali vyhodnotenie práce za rok 2007 s analýzou 
bezpečnostnej situácie a stavu verejného poriadku v služobných obvodoch. Na základe 
vykonaných analýz orientujeme výkon služby do miest s najčastejším výskytom 
protispoločenskej činnosti s cieľom jej eliminácie. 

Dňa 01. 02. 2008 a 28. 03. 2008 sme v spolupráci s OR PZ Košice, Obvodným úradom 
Košice, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na území mesta Košice 
realizovali preventívno-bezpečnostné akcie v pohostinských a reštauračných zariadeniach. 
Uvedené akcie boli zamerané na boj proti alkoholizmu maloletých a mladistvých osôb, 
extrémistické hnutia mládeže, pátranie po osobách, veciach, zbraniach, omamných                  
a psychotropných látkach. Počas týchto akcií bolo prekontrolovaných celkove                       
27 reštauračných a pohostinských zariadení, pričom bolo skontrolovaných 710 osôb.             
V 1 prípade bol získaný poznatok k extrémizmu, v 1 prípade bol zistený trestný čin 
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie 
a obchodovanie s nimi, v 1 prípade bol zistený poznatok k trestnej činnosti, v 1 prípade        
bol zistený priestupok na úseku verejného poriadku, ktorý bol vyriešený na mieste                  
v blokovom konaní, 3 osoby boli predvedené na príslušný útvar PZ v Košiciach, 3 osoby     
boli predvedené na stanicu MsP – Stred za priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom    
a inými toxikomániami a za priestupok na úseku verejného poriadku. Pracovníci z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach zistili 15 prípadov porušenia zákona na úseku 
ochrany detí a mládeže. 

Na základe úlohy z porady primátora sme v mesiaci apríl 2008 vykonali kontroly 
prístreškov a zastávok MHD, verejných telefónnych automatov a telefónnych búdok, ktoré    
sa nachádzajú na území mesta Košice. Počas tejto kontroly sme zistili a zadokumentovali    
199 poškodených zastávok a prístreškov MHD a 56 poškodených verejných telefónnych 
automatov a telefónnych búdok. Správa o počte, umiestnení a stave prístreškov a zastávok 
MHD, verejných telefónnych automatov a telefónnych búdok na území mesta Košice bola     
v písomnej forme predložená vedeniu mesta.  

V zmysle uznesenia č. 231, zo VII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  
sme v mesiaci júl 2008 pokračovali v šetrení v jednotlivých územných obvodoch mesta 
Košice so zameraním na dokumentáciu nepovolených osád. Z vykonaného šetrenia vyplýva, 
že na území mesta Košice sa v júli 2008 nachádzalo 14 nepovolených osád, v ktorých              
sa zdržovalo celkovo 507 neprispôsobivých a sociálne odlúčených osôb. V porovnaní             
s mesiacom október 2007 sa počet neprispôsobivých obyvateľov žijúcich v nepovolených 
osadách znížil o 41 osôb. 

V súvislosti s povodňovou situáciou III. stupňa, sme v období od 23. 07. 2008                 
do 25. 07. 2008 na základe požiadaviek Mestskej povodňovej komisie záchranných prác 
mesta Košice zabezpečovali pravidelný monitoring vodných tokov nachádzajúcich                 
sa na území mesta Košice. 

V novembri 2008 sme vykonali monitoring zameraný na vyhradené parkovacie miesta, 
ktoré sa nachádzajú na území mesta Košice. Komplexne spracovaný zoznam vyhradených 
parkovacích miest sme následne predložili hlavnému inšpektorovi SKK a odd. správy 
miestnych daní a miestnych poplatkov MMK. 

Veľkú pozornosť neustále venujeme ochrane životného prostredia, čistote mesta 
a dodržiavaniu hygienických predpisov. Snažíme sa dôsledne dbať aj o ochranu zelene, 
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rekreačných a detských zariadení. V prezentovanom období sme zistili 320 nelegálnych 
skládok odpadu a v 187 prípadoch sme zistili ich zakladateľov.  

V uvedenom období sme pokračovali v realizácii preventívno-bezpečnostných akcií        
vo všetkých MČ v meste Košice, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zákona          
č.282/2002 Z.z., VZN mesta Košice č. 78/2006 a VZN príslušných MČ, ktorými sa upravujú 
podmienky a chov psov resp. iných spoločenských zvierat. Pri týchto akciách sme 
zaznamenali 711 prípadov porušenia právnych noriem, ktoré stanovujú podmienky chovu 
psov resp. iných spoločenských zvierat. Z toho sme  213 prípadov riešili v blokovom konaní,              
64 prípadov sme riešili blokom na pokutu na mieste nezaplatenú, 193 prípadov oznámením 
správnemu orgánu a 241 prípadov dohovorom.  

Počas roka 2008 sme riešili 225 prípadov porušenia VZN mesta Košice č.33/1996            
o zimnej údržbe a 6902 prípadov porušenia VZN mesta Košice č.99/2007 o nakladaní              
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice.                 
V 876 prípadoch sme zistili porušenie VZN mesta Košice č.78/2006 o čistote a verejnom 
poriadku a v 6398 prípadoch sme zistili porušenie § -u 47 zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch 
v platnom znení (znečistenie verejného priestranstva, nedovolený záber verejného 
priestranstva a pod.).  

V prezentovanom období sme zabezpečovali poriadkové aktivity počas rôznych 
kultúrnych a športových podujatí akými boli napr.: kladenie vencov na Námestí osloboditeľov 
pri príležitosti osláv 63. výročia oslobodenia mesta Košice a oslobodenia Československa,     
5. ročník Furčianskeho maratónu, Medzinárodná výstava cestovného ruchu v Dome techniky, 
Pochod proti rasizmu a pravicovému extrémizmu, otvorenie sezóny v Zoologickej záhrade 
v Kavečanoch, domáce hokejové zápasy HC Košice (finále play-off), Dni mesta Košice, Mini 
rally 2008, „Míľa pre mamu“, koncerty Andreu Bocelliho a Daniela Landu v Steel Aréne, 
„Štvorylka“, pohreb manželky exprezidenta SR R. Schustera, 6. ročník polmaratónu Košice – 
Seňa, oslavy MDD, Rallye Opatovská, City Run, T-Com fiesta, priamy prenos správ TV JOJ 
na Hlavnej ulici, Folkfest, 5. ročník Extrém maratónu, Ahoj prázdniny, Shakespearovské 
slávnosti, Národná výstava psovv, Beh fit,  taktické cvičenia „Letisko 2008“, návšteva 
výberovej komisie EHMK, 7. ročník behu údolím Idy, laserová show Zone 13, Feman 2008, 
pietny akt kladenia vencov na Námestí osloboditeľov pri príležitosti 64. výročia SNP, Cross 
country, Interface, Cassovia Retro, 85. ročník MMM, Sport Point Cup, hudobný koncert J. 
Cockera, Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, Košické Vianoce, oslavy Silvestra 
a príchodu Nového roku 2009 a pod.. 
 

4.2  Dopravná situácia 
 

Primeranú pozornosť venujeme aj naďalej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
a v rámci nej postihujeme nedisciplinovaných vodičov, ktorí nerešpektujú zákazové značky    
a iné dopravné zariadenia.  

Celkovo sme za uvedené obdobie v 3420 prípadoch inštalovali na osobné motorové 
vozidlá technický prostriedok na zabránenie ich odjazdu. V 4096 prípadoch sme realizovali 
odťah motorových vozidiel, ktoré boli odstavené na komunikáciách v rozpore                          
s ustanoveniami zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách                 
a v 71 prípadoch sme realizovali odťah na komerčnej báze.  

V hodnotenom období sme riešili 4674 prípadov porušenia VZN mesta Košice č.5/1996 
o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice. Z toho sme  
2678 prípadov riešili v blokovom konaní, 193 prípadov sme riešili blokom na pokutu na 
mieste nezaplatenú, 335 prípadov oznámením o priestupku a 1468 prípadov dohovorom.  

Vo všetkých územných obvodoch jednotlivých staníc MsP boli v apríli 2008 
aktualizované zoznamy opustených motorových vozidiel (autovrakov), ktoré sú ponechané – 
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odstavené na verejných priestranstvách v jednotlivých mestských častiach. Celkovo sme 
zistili 113 opustených motorových vozidiel. Zoznam uvedených vozidiel bol po komplexnom 
spracovaní predložený hlavnému inšpektorovi Správy komunikácií Košice. 

V rámci akcie „September – mesiac bezpečnosti cestnej premávky“ realizovali príslušníci 
MsP v obhospodarovaných územných obvodoch nasledujúce aktivity: 

•   Dňa 02.09.2008 v čase od 7.00 h do 11.00 h v súvislosti so začatím nového školského 
roka zabezpečovali hliadky MsP v spolupráci s hliadkami PZ SR priechody pre 
chodcov pri materských a základných školách v Košiciach. Pri realizácii týchto aktivít 
nedošlo na zabezpečených priechodoch pre chodcov k žiadnej dopravnej nehode. 

•   S cieľom zabezpečiť bezpečný priechod školopovinných detí cez cestu po 
vyznačených priechodoch pre chodcov zabezpečovali príslušníci MsP od septembra 
2008 (v rámci kapacitných možností) počas školského vyučovania priechody pre 
chodcov na uliciach  v jednotlivých MČ (napr. na Lingove v MČ  Košická Nová Ves, 
na ul. Berlínskej v MČ Sídlisko Ťahanovce, na ul. Jantárovej v MČ Juh, na 
Moskovskej triede v MČ KVP a na ul. Bernolákovej v MČ Západ). 

•   V dňoch od 02. 09. 2008 do 30. 09. 2008 zrealizovali príslušníci zo stanice MsP – 
Východ preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na dodržiavanie zvislého 
dopravného značenia B 36 (zákaz vstupu chodcov) na Tr. L. Svobodu v Košiciach. 
Obdobné akcie v septembri realizovali aj príslušníci zo stanice MsP – Juh                   
na Rastislavovej ulici 45 v Košiciach (pred FNsP). Počas týchto akcií zistili celkovo 
68 priestupkov, z toho 30 prípadov riešili v blokovom konaní, 25 prípadov riešili 
blokom na pokutu na mieste nezaplatenú a 13 prípadov riešili dohovorom. 

•   Dňa 12.09.2008 v čase od 8.45 h do 10.00 h bola na vybraných stanovištiach 
taxislužieb v Košiciach vykonaná preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na 
dodržiavanie zák.č.168/1996Z.z. (o podmienkach prevádzkovania taxislužieb). 
Uvedenej akcie sa zúčastnilo 6 príslušníkov MsP, ktorí skontrolovali 15 vozidiel 
taxislužieb. Počas akcie zistili u siedmich vodičov porušenie ustanovení predmetného 
zákona, pričom im uložili lehotu na odstránenie nedostatkov v termíne do 30.09.2008. 

•   V dňoch 26.09.2008 a 27.09.2008 zrealizovali príslušníci zo stanice MsP – Stred 
preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na cyklistov a chodcov a na dodržiavanie 
používania cyklistického chodníka na Hlavnej a Čermeľskej ulici v Košiciach. Počas 
predmetnej preventívno-bezpečnostnej akcie zistili 27 prípadov porušenia  ustanovenia 
zákona č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, pričom všetky 
prípady riešili dohovorom. 

•   Počas septembra zrealizovali príslušníci z jednotlivých staníc MsP na materských        
a základných školách celkovo 28 prednášok a besied v rozsahu 32 vyučovacích hodín 
na tému dopravná výchova. Uvedených prednášok a besied sa celkovo zúčastnilo 693 
detí a žiakov.  

 
V mesiaci október 2008 boli vo všetkých územných obvodoch jednotlivých staníc MsP 

aktualizované zoznamy opustených motorových vozidiel (autovrakov), ktoré sú ponechané – 
odstavené na verejných priestranstvách v jednotlivých mestských častiach. Celkovo sme 
zistili 114 opustených motorových vozidiel. Zoznam uvedených vozidiel bol po komplexnom 
spracovaní predložený hlavnému inšpektorovi Správy komunikácií Košice. 
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  1)  Blok na pokutu nezaplatenú na mieste 
       
 

 

4.3  Vyhodnotenie vybraných  ukazovateľov  činnosti MsP za rok 2008 
 

Celkovo sme riešili 44 270 priestupkov, z toho : 
 

• Priestupky na úseku VZN: 18 450 
• Priestupky na úseku bezpeč. a plynulosti cestnej premávky: 18 624 
• Iné priestupky: 7 196 

 
Z toho: 
 
• v blokovom konaní  16 262 priestupkov  na sumu  224 679, 68 € (5 757 100,- Sk), 
• riešené blokom na pokutu nezaplatenú na mieste  4 838 priestupkov na sumu               

127 302 € (3 747 800,- Sk), 
• riešené oznámením resp. správou o výsledku objasňovania priestupku a pod.  2 623 

priestupkov, 
• riešené   preventívne   t.j.  dohovárním   na  útvare  MsP  resp.  na  mieste spáchania 

priestupku 20 547 priestupkov,  
 
Tab. 1  Porovnanie vybraných ukazovateľov činnosti MsP za r. 2005 – 2008  
 
Rok 2005 2006 2007 2008 

Počet príslušníkov MsP 155 160 166 168 

Celkový počet vyriešených priestupkov 22 690 27 194 41 490 44 270 

Počet  priestupkov riešených na úseku VZN 11 087 13 445 20 814 18 450 

Počet  priestupkov riešených na úseku dopravy 9 369 11 220 14 886 18 624 

Počet  ostatných riešených priestupkov 2 234 2 529 5 790 7 196 

Z
 to

ho
 

Riešené  v blokovom konaní 8 426 8 607 13 993 16 262 

Na sumu 
87 858,66 € 

(2 646 830,-Sk) 
106 296,89 € 

(3 202 300,- Sk) 
191 100,71 € 

(5 757 100,- Sk) 
224 679,68 € 

(6 768 700,- Sk) 

Riešené BNPNNM1) 2 372 2579 4 573 4 838 

Na sumu 
40 951,34 € 

(1 233 700,-Sk) 
58 930,82 € 

(1 775 350,-Sk) 
124 404,17 € 

(3 747 800,-Sk) 
127 302 € 

(3 835 100,-Sk) 

Riešené preventívne (dohováraním) 5 198 13 985 20 956 20 547 

Oznámené správnemu orgánu a pod. 6 694 2 023 1 968 2 623 

 
Operátori z operačného strediska MsP v priebehu roka 2008 zistili prostredníctvom 

kamerového  systému  MsP  celkovo  2700  prípadov  porušenia  právnych  noriem.             
Na miesto spáchania priestupkov boli vždy operatívne vyslané hliadky MsP za účelom        
ich následného riešenia. 

V roku 2008 sme realizovali: 107 prípadov privolania LSPP, 43 prípadov privolania 
hasičského záchranného zboru, 376 prevozov peňazí pre MMK a Domov dôchodcov na ul. 
Garbiarskej. Obyvateľom mesta Košice sme v hodnotenom období doručili 5461 zásielok 
z Okresných súdov a Krajského súdu v Košiciach, mesta Košice a jednotlivých MČ. Pre 
nemožnosť preukázať svoju totožnosť a pre podanie vysvetlenia sme v hodnotenom období 
predviedli na Policajný zbor 66 podozrivých osôb a na stanice MsP 139 podozrivých osôb. 
Všetky prípady predvedenia sú v súlade s platnou právnou úpravou.  

V období od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 sme zistili a následne oznámili kompetentným 
organizáciám: 202 závad na verejnom osvetlení, 60 závad na kanalizácii, 295 prípadov 
poškodenia dopravného značenia a závad na komunikáciách, a 1107 prípadov znečistenia 
verejného priestranstva. 



 

 

 

 

Obr. 2 Porovnanie počtu riešených priestupkov je

 

Obr. 3  Podiel jednotlivých útvarov MsP na r
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tu riešených priestupkov jednotlivými útvarmi MsP za r.2005

 

Podiel jednotlivých útvarov MsP na riešených priestupkoch za r. 2008
 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

rok 2008 rok 2007 rok 2006

5195
12% 2878

7%

4079
9%

17818
40%

MsP 

MsP 

Parkovacia služba

MsP 

MsP 

MsP 

MsP 

MsP 

 

 

tvarmi MsP za r.2005 – 2008 

iešených priestupkoch za r. 2008 

14000 16000 18000

rok 2005

MsP - Juh

MsP - KVP

Parkovacia služba

MsP - Stred

MsP - Šaca

MsP - Ťahanovce

MsP - Východ

MsP - Západ



 

 

V uplynulom období sme zistili 
osobnú slobodu 35 páchateľom trest
osobe, po ktorej bolo vyhlásené pátranie.

V  danom  období  bolo  na  príslušný  útvar  MsP  doru
na služobný postup príslušníkov MsP, z
 
5     Oblasť prevencie a spolupráce

 
V rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v

prednášok (besied) v rozsahu 
polície Košice“, „Kriminálna prevencia pre mladých alebo ako sa chráni
nebezpečenstvom“, „Dopravná výchova“ a
v Košiciach aj špecializované protidrogovo zamerané prednáš

 
 

Obr.4  Porovnanie po
 

Prostredníctvom  hromadných  oznamovacíc
vedenia MsP zrealizovaných 10
na základné úlohy, povinnosti a
Košice č.78/2006 o čistote a verejnom poriadku,
MsP, personálnu oblasť a mieru ro
vreckových krádeží a realizáciu preventívno
vreckových zlodejov.  

Internetová stránka MsP sa od roku 2006 pravidelne esteticky aj obsahovo dop
pričom v roku 2006 bolo na nej publikovaných 
30 informačných správ o činnosti MsP. Na e
msp@msp.kosice.sk bolo v roku 2006 zaslaných celkovo 
a v roku 2008 celkovo 268 e-mailových správ.
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V uplynulom období sme zistili 37 trestných činov, pričom sme zadržali a obmedzili 

ľom trestného činu a v 9 prípadoch sme obmedzili osobnú slobodu 
osobe, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. 

danom  období  bolo  na  príslušný  útvar  MsP  doručených  41  písomných s
na služobný postup príslušníkov MsP, z čoho boli  4 sťažnosti vyhodnotené ako opodstatnené.

spolupráce 

rámci preventívnych aktivít realizovali príslušníci MsP v roku 2008 celkovo 
rozsahu 136 vyučovacích hodín na témy: „Základné úlohy Mestskej 

lna prevencia pre mladých alebo ako sa chráni
enstvom“, „Dopravná výchova“ a v spolupráci so Psychosociálnym centrom 

Košiciach aj špecializované protidrogovo zamerané prednášky „Bez drog sme slobodní“. 

 
Obr.4  Porovnanie počtu objektov prevencie za rok 2008

Prostredníctvom  hromadných  oznamovacích  prostriedkov bolo v roku 2008
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povinnosti a oprávnenia príslušníkov MsP, aktualizované VZN mesta 
verejnom poriadku, priamy výkon služby cyklistických hliadok 

 a mieru ročnej fluktuácie v MsP, problematiku bezdomovcov
vreckových krádeží a realizáciu preventívno-bezpečnostných opatrení k 
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om v roku 2006 bolo na nej publikovaných 16, v roku 2007 
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bolo v roku 2006 zaslaných celkovo 62, v roku 2007 celkovo 
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  2)  Ostatné osobné výdaje 
  3)  Protialkoholická záchytná izba 
   

 

6 Ekonomická oblasť 
  
  6.1  Výdajová a príjmová časť MsP  

 
Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 eviduje tieto bežné 

výdaje: 
 

• mzdy, platy OOV2) ...................................... 1 656 511,62 € (49 904 069,00 Sk) 
• poistné a príspevky pre zamestnávateľa ......... 610 248,42 € (18 384 344,00 Sk) 
• tovary a ďalšie služby .................................... 500 275,08 € (15 071 287,00 Sk) 
• náhrada PN ......................................................... 9 032,79 € (272 122,00 Sk) 

S p o l u ....................................................... 2 776 067,91 €  (83 631 822,00 Sk) 
 

Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 eviduje tieto kapitálové 
výdaje: 

 
• úžitkové vozidlo zn. Mercedes ......................... 29 293,90 € (882 508,00 Sk) 
• mot. vozidlo Škoda Fábia – 2ks ....................... 24 905,40 € (750 300,00 Sk) 
• kamerový systém (MČ Západ a Staré mesto)... 84 140,58 € (2 534 819,00 Sk) 
• parkovacie automaty – 30ks ........................... 165 962,46 € (4 999 785,00 Sk) 
• parkovací systém (Strojárska a Masarykova ul.)...45 141,47 € (1 359 932,00 Sk) 
• stavebné úpravy (Jarmočná ul.) ........................ 10 172,31 € (306 451,00 Sk) 
• kopírovací stroj ................................................... 4 971,19 € (149 762,00 Sk) 

S p o l u .......................................................... 364 587,30 €    (10 983 557,00 Sk) 
 
V príjmovej časti MsP za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 eviduje tieto bežné 

príjmy: 
 
• daň za vjazd do historickej časti mesta .......... 393 326,94 € (11 849 367,50 Sk) 
• za užívanie verejného priestranstva ................ 163 133,54 € (4 914 561,00 Sk) 
• príjem z realizovaných pokutových blokov ... 241 435,97 € (7 273 500,00 Sk) 
• príjem  z realizovaných  BNPNNM 1) .............. 98 522,64 € (2 968 093,00 Sk) 
• príjem za odťah .............................................. 201 612,89 € (6 073 790,00 Sk) 
• príjem za predaj služieb .................................... 22 120,76 € (666 410,00 Sk) 
• príjem z dobropisov ............................................ 4 158,32 € (125 273,50 Sk) 
• príjem za škodové udalosti ................................. 1 417,35 € (42 699,00 Sk) 
• príjem za PAZI3) ...................................................... 43,15 € (1 300,00 Sk) 
• úroky z omeškania platby za odťah .................... 1 262,53 € (38 035,00 Sk) 
• úroky z omeškania platby faktúry ...................... 2 001,53 € (60 298,00 Sk) 
• povolené vstupy ..................................................... 787,03 € (23 710,00 Sk) 
• stravné lístky .................................................... 53 364,44 € (1 607 657,00 Sk) 

S p o l u ....................................................... 1 183 187,08 €    (35 644 694,00 Sk) 
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6.2  Podnikateľská činnosť 
 

Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 eviduje tieto bežné 
výdaje: 

 
• komerčný odťah ................................................. 1 459,87 € (43 980,00 Sk) 
• parkovacia služba (od 01.07.2008) ................ 112 312,37 € (3 383 522,50 Sk) 
S p o l u .......................................................... 113 772,24 €  (3 427 502,50 Sk) 

 
Vo výdajovej časti MsP za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 eviduje tieto kapitálové 

výdaje: 
 
• počítačka EURO bankoviek ............................... 1 655,08 € (49 861,00 Sk) 

S p o l u .............................................................. 1 655,08 €  (49 861,00 Sk) 
 

V príjmovej časti MsP za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 eviduje tieto príjmy: 
 

• komerčný odťah ................................................. 2 646,42 € (79 726,00 Sk) 
• parkovacia služba (od 01.07.2008) ................ 143 764,57 € (4 331 051,50 Sk) 

S p o l u .......................................................... 146 410,99 €  (4 410 777,50 Sk) 
 

6.3  Príjmy Parkovacej služby MsP  
 

Príjem Parkovacej služby MsP od 01.01.2007 do 31.12.2007: 
 
• ročné, polročné a mesačné parkovacie karty .. 200 040,64 € (6 026 424,20 Sk) 
• jednorazové parkovacie karty ......................... 136 831,47 € (4 122 185,00 Sk) 
• vyhradené parkovacie miesta ......................... 158 398,63 € (4 771 917,00 Sk) 
• duplikáty parkovacích kariet ................................. 340,24 € (10 250,00 Sk) 
• parkovisko ul. Námestie Osloboditeľov ..........  84 117,71 € (2 534 130,00 Sk) 
• parkovisko ul. Kasárenské námestie ................ 74 710,38 € (2 250 725,00 Sk) 
• parkovisko ul. Vodná ....................................... 44 293,97 € (1 334 400,00 Sk) 
• parkovisko ul. Orlia .......................................... 34 651,80 € (1 043 920,00 Sk) 
• parkovisko ul. Južná trieda ............................... 24 633,21 € (742 100,00 Sk) 
• parkovisko ul. Festivalové námestie ................ 12 406,39 € (373 755,00 Sk) 
• parkovacie automaty ...................................... 285 447,79 € (8 599 400,00 Sk) 
• úroky z omeškania ................................................. 197,07 € (5 937,00 Sk) 

S p o l u ....................................................... 1 056 069,28 €    (31 815 143,20 Sk) 
 
Príjem Parkovacej služby MsP od 01.01.2008 do 31.12.2008: 
 
• ročné, polročné a mesačné parkovacie karty .. 116 080,48 € (3 497 040,50 Sk) 
• jednorazové parkovacie karty ........................... 47 073,56 € (1 418 138,00 Sk) 
• vyhradené parkovacie miesta ......................... 162 675,50 € (4 900 762,00 Sk) 
• duplikáty parkovacích kariet ................................. 165,97 € (5 000,00 Sk) 
• parkovisko ul. Námestie Osloboditeľov ..........  12 054,54 € (363 155,00 Sk) 
• parkovisko ul. Kasárenské námestie ................ 68 659,18 € (2 068 426,50 Sk) 
• parkovisko ul. Vodná ....................................... 37 823,21 € (1 139 462,00 Sk) 
• parkovisko ul. Orlia .......................................... 35 009,01 € (1 054 681,50 Sk) 
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• parkovisko ul. Južná trieda ............................... 58 556,46 € (1 764 072,00 Sk) 
• parkovisko ul. Festivalové námestie ................ 24 838,30 € (748 278,50 Sk) 
• parkovisko ul. Hutnícka ..................................... 6 025,68 € (181 529,50 Sk) 
• parkovisko ul. Strojárenská ................................ 3 614,68 € (108 896,00 Sk) 
• parkovacie automaty ...................................... 121 628,76 € (3 664 188,00 Sk) 
• úroky z omeškania ................................................. 341,73 € (10 295,00 Sk) 

S p o l u .........................................................  694 547,06 €    (20 923 924,50 Sk) 
 
7 Oblasť vymáhania pohľadávok 
 

Spoločne s pracovníkmi z ekonomicko-personálneho oddelenia MsP sme v hodnotenom 
období pokračovali vo vymáhaní oprávnených pohľadávok, ktoré vznikli činnosťou 
jednotlivých útvarov MsP.  

V kategórii neuhradených pohľadávok za vykonaný odťah odťahovou službou MsP     
sme realizovali: 

• na rôzne súdy sme v rámci SR podali 509 návrhov na vydanie platobných rozkazov, 
• z podaných návrhov na vydanie platobného rozkazu za neuhradené odťahy vydali 

súdy v rámci SR 476 platobných rozkazov, v 87 prípadoch boli súdmi platobné 
rozkazy zrušené pre neznámy pobyt odporcov a proti 22 platobným rozkazom podali 
odporcovia odpor, preto bude v týchto veciach nariadené súdne pojednávanie,  

• v 258 prípadoch došlo k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky, 
• v 158 prípadoch sme podali návrh na vymáhanie pohľadávky cestou exekútora. 
V kategórii neuhradených pohľadávok  za  vykonaný prevoz do PAZI sme v hodnotenom 

období realizovali : 
• v 1 prípade došlo k zrušeniu platobného rozkazu pre neznámy pobyt odporcu, preto 

bude v tejto veci nariadené súdne pojednávanie.  
• v 5 prípadoch došlo k úplnému uhradeniu dlžnej pohľadávky, 
• v 4 prípadoch sme podali návrh na vymáhanie pohľadávky cestou exekútora. 
V sledovanom období sme sa zúčastnili v 72 prípadoch súdneho pojednávania. Z týchto 

súdnych sporov za odťah, prevoz do PAZI a pod. bolo 53 súdnych sporov ukončených v náš 
prospech.  

V roku 2008 sme viedli celkom 576 súdnych sporov za odťah, prevoz do PAZI, 
neuhradené parkovacie poplatky a pod., z toho 569 na okresných súdoch, 6 na krajských 
súdoch a 1 na Najvyššom súde SR  na základe odvolania odporcu.  

V kategórii vymáhaných  pohľadávok za uložené bloky na pokutu nezaplatenú na mieste 
sme v prezentovanom období podali 781 návrhov na exekúciu na sumu 20 666 €                 
(622 500,- Sk), pričom sme vymohli 320 pohľadávok na sumu 6 997 € (210 800,- Sk).   

 
8   Úlohy pre nasledujúce obdobie 
 
1) Modernizovať monitorovacie a záznamové zariadenia na Operačnom stredisku MsP          

so sídlom na Tajovského 9 v Košiciach. 
2) Realizovať I. a II. etapu projektu „Monitorovanie MČ Košice – Západ  bezpečnostnými 

kamerami“.      
3) Uviesť do praxe informačný a on-line monitorovací satelitný systému „Memphis“. 
4) Vytvoriť a  spustiť systém plateného parkovania na líniových parkoviskách v meste 

Košice s využitím automatov na samoobslužný predaj parkovacích lístkov. 
5) Neustále  venovať zvýšenú pozornosť nepovoleným záberom verejných   priestranstiev   

a  vzniku nízkoštandardných nelegálnych obydlí a chatrčí. 
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6) V spolupráci s DPMK realizovať preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na 
vreckových zlodejov, cestujúcich bez platných cestovných lístkov a verejný poriadok 
v hromadných dopravných prostriedkov. 

7) Organizovať a realizovať preventívno-bezpečnostné akcie  zamerané na sprejerov, 
vandalizmus a excentrické hnutia mládeže, dôsledne realizovať ich postih v súlade 
s platnou právnou úpravou. 

8) V spolupráci s ORPZ Košice pripraviť a realizovať preventívno-bezpečnostné akcie boja  
proti alkoholizmu mladistvých a maloletých osôb. 

9) Ukladaním adresných úloh ovplyvňovať výkon poriadkových aktivít tak, aby dochádzalo 
k rovnomernému  zabezpečovaniu verejného poriadku vo všetkých mestských častiach. 

 

Košice, 06. 02. 2009 

 
 

 


